Ofertas de emprego da semana de 12 a 16 de julho de 2021

ajudante de cozinha
•

•
•

•
•

Quinta do Quetzal

12-7-2021
Ref: 7540028

Beja
Hotelaria / Turismo

Detalhe da Oferta:

mais informaçoes por email.
chef@quintadoquetzal.com

Cozinheiro 1º
•

•
•

•
•

Quinta do Quetzal

12-7-2021
Ref: 7540027

Beja
Hotelaria / Turismo

Detalhe da Oferta:

mais informações por email
chef@quintadoquetzal.com

Sales Assistant (m/f) - Tiffosi Beja Retail
Park

O Grupo VNC é um grupo português, detentor de várias insígnias na área do
retalho de moda como a Tiffosi, Tiffosi Kids e Vilanova Accessories.
Atualmente, estamos presentes em mais de 1000 pontos de venda, a nível
nacional e internacional, e no seguimento do nosso processo de crescimento
pretendemos integrar um Sales Assistant (m/f), na loja Tiffosi de Beja.
Carga horária: Part-time
Local: Beja Retail Park
O que valorizamos:
- Formação ao nível do 12º ano;
- Experiência em retalho moda (preferencial);
- Dinamismo e proatividade;
- Flexibilidade de horários;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
Procuramos pessoas apaixonadas por moda e com vontade de fazer parte de
uma equipa dinâmica e inovadora. Se este é o seu caso, deverá enviar o
seu Curriculum Vitae para
recrutamento@grupovnc.com
, com a seguinte referência: SA/Beja.

Condutor Manobrador de Dumper para
Ferreira do Alentejo
•

Tecnovia S.A., Empresa Portuguesa de referência no setor
da Engenharia e Construção, com uma forte presença no mercado
Nacional e Internacional, procura integrar nos projetos da empresa:
Condutor Manobrador de Dumper para Ferreira do Alentejo
Perfil Pretendido:
- Experiência profissional de pelo menos 3 anos a trabalhar com
dumpers;
- Residência em Ferreira do Alentejo (fator preferencial);
- Forte sentido de responsabilidade e rigor no trabalho;
- Assiduidade e pontualidade;
- Carta de condução;
- Disponibilidade imediata.
Candidatura:
Resposta com Curriculum Vitae detalhado para:
recursos.humanos@tecnovia.pt
Por favor colocar no assunto a vaga “Condutor Manobrador de Dumper – Ferreira do Alentejo”
Apenas serão analisados os CV que correspondam ao perfil solicitado.

Condutor Manobrador de Pá Carregadora
para Ferreira do Alentejo
Tecnovia S.A., Empresa Portuguesa de referência no setor da Engenharia e
Construção, com uma forte presença no mercado Nacional e Internacional,
procura integrar nos projetos da empresa:
Condutor Manobrador de Pá Carregadora para Ferreira do Alentejo
Perfil Pretendido:
- Experiência profissional de pelo menos 3 anos a trabalhar com Pá
Carregadora e Retroescavadora de Rastos (fator eliminatório);
- Residência em Ferreira do Alentejo (fator preferencial);
- Forte sentido de responsabilidade e rigor no trabalho;
- Assiduidade e pontualidade;
- Carta de condução;
- Disponibilidade imediata.
Candidatura:
Resposta com Curriculum Vitae detalhado para:
recursos.humanos@tecnovia.pt
Por favor colocar no assunto a vaga “Condutor Manobrador de Pá Carregadora – Ferreira do
Alentejo”
Apenas serão analisados os CV que correspondam ao perfil solicitado.

Monte da Moirana procura casal de
Caseiros
•

•
•

•
•

Monte da Moirana

11-7-2021
Ref: 7527413

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:

O Monte da Moirana, agroturismo em Vila Nova da Baronia, procura um casal
de caseiros internos com experiência em agricultura, limpezas e recepção de
hóspedes. Oferecemos contrato de trabalho com ordenado mínimo e
alojamento (despesas de luz, água e gás também incluídas).
Envio de currículos e referências para:
verafigueiredo.assessoria@gmail.com

Operador(a) máquinas agrícolas
•

Descrição:
A RISCA GRANDE Lda., produtora de azeite com forte vocação para a
produção de azeite de alta qualidade, situada na zona de Serpa (Distrito de
Beja) procura um reforço para a sua equipa nos olivais e pomares.
Funções/Responsabilidades:
• Operar máquinas agrícolas
• Efectuar tratamentos fitossanitários
• Operar escavadoras hídraulicas
• Efectuar manutenção dos sistemas de rega
• Efectuar manutenção nas máquinas agrícolas
• Efectuar podas em olivais e pomares de citrinos
• Efectuar todo o tipo de operações culturais nas diferentes culturas
Requisitos/Perfil:
• Entrada imediata
• Formação na área
• Experiência em trabalhos agrícolas
• Conhecimentos de mecânica e experiencia em soldar
• Cartão de aplicador
• Licença de condução da categoria III ou carta de condução C
• Ter sentido de responsabilidade
• Facilidade de comunicação e mente aberta
• Facilidade em integrar-se e trabalhar em equipa
• Flexibilidade de horário durante a colheita
Caso interesse, mandar o CV para
recursos.humanos@riscagrande.com

Empregado Polivalente de Armazem
(Entrada imediata)
•

Detalhe da Oferta:

Padaria, Pastelaria e Salgados com fabrico admite - Manutenção/Armazem
com as seguintes características:
Requisitos mínimos:
- Disponibilidade imediata e grande sentido de responsabilidade
- Saber trabalhar com empilhadores
- Carta de condução
- Experiência profissional
- Boa apresentação;
- Elevado Espírito de Equipa;
- Disponibilidade para trabalhar por turnos caso seja necessário;
- Habilitações Literárias – mínimo 9º ano de escolaridade
fermentopao@fermentopao.pt

Técnico(a) de Contabilidade
•

Casa Agrícola Monte do Pasto II, SA

Somos uma Empresa do Ramo Agro Industrial, situada na zona de Cuba, e
procuramos candidatos para o seguinte Estágio Profissional:
Técnico(a) de Contabilidade
Requisitos
- Formação superior em Economia, Gestão de empresas ou similar
- Excelentes conhecimentos de informática
- Boa capacidade analítica, autonomia e dinamismo

Funções
- Classificação e lançamento de documentos contabilísticos
- Preparação de documentação para o TOC
- Organização e arquivo de documentação contabilística
- Elaboração/realização de reconciliações bancárias, contas correntes de
clientes e fornecedores
- Processamento Salários
- Preparação e execução de mapas, ficheiros ou informação de
obrigatoriedade Legal, para a AT e Seg. Social

Os interessados deverão responder ao anúncio enviando o Curriculum
Vitae para o email
recursos.humanos@montedopasto.pt

Empregada de Limpeza (m/f)
•

De Prado Portugal, SA

•

11A De Prado é uma empresa ligada ao setor agrícola, sedeada em Beja,

e onde a qualidade do azeite, azeitona de conserva e amêndoa é
reconhecida internacionalmente.
Pretendemos um/a profissional com o seguinte perfil:
- Gosto pela função e pela área;
- Sentido de responsabilidade, assiduidade e pontualidade;
- Organizada;
- Experiência na área (Preferencial);
- Disponibilidade imediata;
- Carta de condução;
- Flexibilidade de Horário;
Caso esteja interessado contatar:
Mail:
rhumanos@deprado.eu
e/ou telefone: 284 924 407

Motorista Pesados / Manobrador Maquinas
(F/M)
•

•
•

•
•

TRS Staffing Solutions

11-7-2021
Ref: 7393651

Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:

Procuramos Motorista/ Manobrador com os seguintes requisitos:
- Carta condução pesados
- Certificado condutor/manobrador de gruas, equipamentos em
movimentação de terra e elevação
- Experiência consolidada como manobrador de Gruas (preferencial)
- Experiência profissional;
- Pro ativo e dinâmico
- Em constante atualização acerca de legislação e obrigações na área

cv:
jessica.duenha@trsstaffing.com

Peritos Averiguadores (m/f) - Beja
•

Keep Quality, Lda

•

Averiguadores (m/f)
(Automóvel)
Peritos (m/f)
(Patrimoniais)
Requisitos:
-C/S experiência;
-Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador (word);
-Viatura Própria;
-Regime de prestação de serviços;
Providenciamos formação técnica na área.
Serão dados mais detalhes após demonstração de interesse da sua parte.
Se está interessado na oferta em questão, envie-nos o seu CV detalhado para:
rh@keepquality.pt

Mestres e serventes para montagem de
tetos falsos
•

•
•

•
•

Tabelenvolvente, tetos falsos e divisórias lda

10-7-2021
Ref: 7525925

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

Precisa-se de Mestres e serventes para montagem de pladur.
Enviar currículo para
tabelenvolvente@hotmail.com

Precisa-se Pedreiro para Beja
•

•
•

•
•

CONSTABERNA - Engenharia e Construção

10-7-2021
Ref: 7523980

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

Precisa-se Pedreiro com experiência para obras na zona de Beja.
Responsável, autónomo, assíduo e pontual.
Disponível para uma conduta de rigor e qualidade.
Com carta de condução.
Contrato de trabalho com condições a combinar.
Contactos para
daniel.faisco@constaberna.pt

Operador de empilhadores - Beja
•

•
•

De Prado Portugal, SA

10-7-2021
Ref: 7514283

•

Somos uma empresa de referência no setor agro-alimentar sediada na zona
de Beja - Baleizão. Procuramos reforçar a nossa estrutura com um(a)
Operador(a) de Empilhadores.
Procuramos profissionais com o seguinte perfil:
• Experiência na utilização de máquinas agrícolas e/ou empilhadores (ex:
Manitou);
• Carta de operador de máquinas agrícolas;
• Disponibilidade para trabalho por turnos.
Oferecemos:
• Formação inicial e contínua;
• Outras regalias em vigor na empresa.
Caso corresponda ao perfil envie-nos o seu CV para
rhumanos@deprado.eu

Técnico de Controlo de
Pragas/Extintores/Eletrónica
•

•

Acção Contínua Saúde e Prevenção, Unip. Lda.

A Acção Contínua iniciou a sua atividade em 2006 no ramo da Medicina
no Trabalho e Higiene e Segurança. Atualmente, também presta serviços
na área de HACCP, Formação, Desinfestação, Venda e Manutenção de
Extintores e SADI (Sistema Automático Deteção de Incêndio) e de
Equipamentos de Proteção Individual/Coletiva.
Pretendemos contratar Técnico de Controlo de
Pragas/Extintores/Eletrónica na região de Beja.
Requisitos:
- Experiência na área;
- Dinâmica e Gestão do Tempo;
- Carta de Condução;
- Disponibilidade Imediata.
Condições Oferecidas:
- Contrato de Trabalho;
- Remuneração e regalias de acordo com a função;
- Horário de Trabalho: 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 18:30h.
Se reúne os requisitos pretendidos e está motivado para iniciar um novo
desafio profissional envie o seu CV para o seguinte e-mail:
recrutamento@accaocontinua.pt
, com a seguinte referência: "TCPEE_Beja".
Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei da Proteção de
Dados. Somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o perfil solicitado, todas as
restantes ficarão em base de dados para futuras solicitações. Alvará nº752/15

Pedreiro (M/F) - Beja
•

•
•

•
•

Vertex

10-7-2021
Ref: 7519653

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

A Vertex – Agência de Emprego está neste momento a recrutar Pedreiro (M/F)
para empresa cliente na zona de Beja.
Requisitos:
Experiência anterior na função (obrigatório)
Facilidade de transporte
Disponibilidade imediata
Oferecemos:
Contrato de Trabalho com a Vertex
Remuneração de acordo com a experiência demonstrada
Possibilidade de integração na empresa cliente
Candidate-se através do e-mail
candidaturas.lisboa@vertexrh.pt
com a referência PEDREIROBEJA Ou ligue para o 968943255 / 968118111.

